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'Αριθμός 256 
Ο . Π Ε Ρ Ι ΧΩΡΙΩΝ .(.Δ.Ι ΟΙΚΗ Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
"Ασσιας. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Ασσιας.. ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 του περί Χωρίων (Δι
©ίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Όί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων Επίσημος 
'(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί "Ασσιας Έφημερίς 
Τ'97.1 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τ ώ ν περί. Χωρίων (Δίοίκησις Παράρτημα 
και Βελτίωσις) Κανονισμών "Ασσιας 1951 εως 1970 (εν τοις εφεξής ΐ6°5.'ΐ95ΐ 
αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανό 3. 2.1955 
νισμοί μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 31· 3.1955 
Χωρίίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί "Ασσιας 1951 'έως 
1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί 135 (1) και 135 (2) τροποποιούνται ώ ς 
'ακολούθως : 

Κανονισμός 135 (1) . Εις τήν δευτέραν γραμμήν τοΰ Κανονισμού 
τούτου νά 'άπαλειφθή ή λέξις «ή» και μετά τήν λέξιν «δημόσιος» 
νά προστεθούν αϊ λέξεις «ή ιδιωτικός». 'Ωσαύτως μετά την λέξιν 
«σταυλος», εις τήν ιδίαν γραμμήν, νά προστεθούν αϊ λέξεις «βουσιά
σιον ή όρνιθοτροφεΐον». 

Κανονισμός 135 (2) . Αϊ λέξεις «τά δέκα σελίνια», ε'ις τήν δευτέ
ραν γραμμήν, νά αντικατασταθούν δια τών λέξεων «τάς δύθ! λί
ρας». 

3. Ό Κανονισμός 149 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

Κανονισμός 149 (1) . Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρή ή νά 
συντελή νά διατηρήται εντός της περιοχής Βελτιώσεως οιοσδήποτε 
ζωντανός χοίρος έκτόο εάν τό τ™?0το πρόσωπον ?ν^μβάντ] καθ" 
έκαστον έτος άδειαν παρά τοΰ Συμβουλίου και υπό τήν έπιφύλα
ξιν τοιούτων δρων οίους τό Συμβούλιον ενδέχεται . νά θεώρηση 
άναγκαΐον νά έπιβάλη δυνάμει της αδείας. 

•Κανονισμός 149(2 ) . Τό δ ικα ίωμα τό όποιον είναι πληρωτέον 
δι' άδειαν χορηγουμένην δυνάμει του Κανονισμού 149(1) δεν θά 
ύπερβαίνη τάς £ 5 κατ ' έτος, ή μέρος τοΰ έτους, ώς ήθελεν απο
φασίζει τό Συμβούλιον ε'ις έκάστην περίπτωσιν. 

8. 3.1956 
15.12.1960 
12. 1.1962 
18. 8.1967 
29. 8.1969 
17. 7.1970. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του 'Υπουργού 'Εσωτερικών. 

(Υ.Ε. 905/59/2.) 


